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Ošetřovatelství - ošetřovatelská péče dříve a dnes



Vnější kompetence

zaměstnavatel 

Vzdělávání         vnitřní 
kompetence

Kompetence jako obsah ošetřovatelské 
profese – profesní organizace

Kompetence v profesi všeobecné sestry

Zákon - právní norma



Úroveň vzdělání & pracovní kompetence sestry

Získaná úroveň vzdělání by se měla promítnout do 

pracovní činnosti pracovníků ošetřovatelství.

Absolvovaná úroveň vzdělání sestry by se měla 

promítnout do pracovní činnosti sestry jako rozšíření 

kompetencí sestry.



Regulace vzdělávání a stanovení kompetencí v profesi sestry v ČR

XXI. Století:

- regulovaná turbulence vzdělávání sester

- kvalifikační studium sestry 

- regulace pracovních kompetencí nezohlednila absolvovanou úroveň

kvalifikačního vzdělávání - devalvace VŠ vzdělání (Bc, Mgr.) 

v ošetřovatelství

VŠ

VOŠ 

Zkrácené 

VOŠ (4+1)  



Změna podmínek poskytování ošetřovatelské péče

Technický 

pokrok a 

rozvoj 

lékařských a 

společenských 

věd

Změna role 

pacienta

Větší zdravotní 

informovanost

Posun k 

odpovědnosti

Zvýšené nároky 

na komunikaci



Změny podmínek poskytování péče  - změny v profesi sestry

Zvyšující se 

nároky na 

vzdělávání 

sester

Změny 

v činnostech 

sester

Samostatnost

Týmová 

spolupráce

Flexibilita, 

proaktivita, 

kreativita



Kompetence všeobecné sestry – 2013/55/ES

− Samostatně stanovit potřebnou ošetřovatelskou péči. 

− Účinně spolupracovat s dalšími osobami ve zdravotnictví.

− Motivovat jednotlivce, rodiny a skupiny k přijetí zdravého životního stylu. 

− Zahájit okamžitá opatření na záchranu života a provádět opatření v případě krizí 

či katastrof. 

− Samostatně radit, dávat pokyny a poskytovat podporu osobám, které potřebují 

péči, a jejich blízkým. 

− Samostatně zajistit kvalitu ošetřovatelské péče a její hodnocení.

− Komplexně odborně komunikovat a spolupracovat s příslušníky jiných profesí ve 

zdravotnictví. 



Úprava kompetencí – respektování požadavku  promítnutí 

získané úrovně vzdělání do rozsahu pracovních kompetencí

Kategorizace sester

− Všeobecná sestra

− Sestra specialistka

− Sestra s posílenými kompetencemi 



STRUKTURA NLZP – navrhovaný stav  v oblasti ošetřovatelství

Sanitář

Ošetřovatelka

Praktická 
sestra 
(zdravotnický 
asistent)    

Posílení 
kompetencí a 
odpovědností

Všeobecná 
sestra 

– Bc

Všeobecná 
sestra

- Bc. + PSS 

Posílení 
kompetencí a 
odpovědností 
v rámci 
specializací 

Všeobecná 
sestra –
specialistka 
(Mgr.)

Posílení 
kompetencí a 
odpovědností 

(diagnostické a 
terapeutické 
výkony)

Všeobecná 

sestra (Mgr., 

Ph.D.)

Kompetence 

- věda, 

výzkum
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Interní obory



„Zdravotní problémy populace v 21. století nezvládneme bez sester. Je 

na čase dát sestrám více uznání, vlivu a výrazně do nich investovat!“

− význam sester pro společnost 

− zvýšení prestiže ošetřovatelského povolání



 ČR 

 

Zdravotn í problémy populace v 21. stolet í 

nezvládneme bez sester . J e na čase dát  

sest rám více uznání, vlivu  a  výrazně do n ich 

investovat ! 

 

 

Zástu pci če ských  se ste r se  za ČR 

připoju jí  k  Nu rs in g now :  

 

Asociace vysokoškolských vzdělavatelů 
nelékařských zdravotnických profesí 

Česká asociace sester 

Profesní a odborová unie zdravotnických 
pracovníků 
 
Spolek vysokoškolsky vzdělaných sester 

 

 

je celosvětový projekt  ICN a  WHO k 

pozdvižení statu tu a  profilu 

ošetřovatelství. Má zviditeln it  význam 

sester , podpořit  jejich  vliv a  

maximalizovat  jejich  př ínos pro 

společnost . Cílem je zlepšení zdraví 

populace. 

Projekt  probíhá  v letech 2018-2020 a  bude 

ukončen u  př íležitost i 200. výročí narození 

Florence Night ingale. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

                

         

 

 

 

 

 

 

www.facebook.com/NursingNow2020 

h t tps://www.who.int /hrh /news/2018/nursi

ng_now_campaign/en/ 

h t tps://www.nursingnow.org/ 

 

 

Nursing now v ČR



Cíle projektu pro ČR:

• Zvýšit prestiž profese sester

• Zviditelnit přínos sester české společnosti 

• Zlepšit pracovní podmínky sester 

• Zlepšit životní styl sester

• Udržet zkušené sestry v profesi

• Zvýšit počty nových studentů ošetřovatelství



Jsem sestra
- výstava  fotografií světoznámého fotografa prof. Mgr. Jindřicha Štreita, Dr.h.c.

Zahájení : Galerie Šantovka v Olomouci

7.1.2020





Pojem ,,všeobecná sestra” 2013 2015 2016

Sexy bytost 16% 40% 66%

Ošetřovatelské činnosti 15% 8% 3%

Pravá ruka lékaře 15% 5% 3%

Pracovník se znalostmi z medicíny a ošetřovatelské péče ze 

všech oborů
14% 5% 10%

Člověk na svém místě, profesionál 14% 6% 3%

Osoba, která pomáhá druhým 10% 7% 2%

Modré šaty, bílá zástěra, naškrobený čepec 9% 13%

Příjemná a milá bytost 8% 2%

Velký článek zdravotnictví 7% 1% 2%

Práce s nízkou prestiží, bez které se ale nikdo neobejde 6% 5% 0%

Sestra u praktického lékaře 3% 1% 0%

Člověk bez vysokoškolského vzdělání 3% 7% 0%

Starší přísná paní 3% 0% 0%

Dělník ve zdravotnictví 2% 0% 0 %

Děvče pro všechno 2% 0% 0%

Anděl s dobrým slovem 2% 0% 1%

40%16%

Asociace pojmu ,,všeobecná sestra”                                                 N - 427 – 415- 402

13%

56%

20%

0 %

0 %



Odpověď 2013 2015 2016

Ano 93% 95% 90%

Reálnost rolí

Ano 50% 76%

Ne 45% 20% 15%

Ne 7% 5% 10%

Celkem 100% 100% 100%

55% 80%

Seriály s ošetřovatelskou tématikou a prezentace rolí sester v nich

85%



Spolek vysokoškolsky vzdělaných sester

Kdo jsme?

Co chceme?

Kam jdeme?

www.svvs.cz
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Děkuji za pozornost a přeji hodně 

úspěchů v osobním i pracovním životě

Zdenka.miksova@upol.cz

mailto:Zdenka.miksova@upol.cz

